Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější návrh (nabídku) na uzavření kupní smlouvy o
prodeji movitých věcí

Vyhlašovatel:
TREDOS, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 39948
IČ: 26244136
se sídlem Žďárského 221, 674 01 Kožichovice
zastoupená Pavlem Kotasem, jednatelem
(dále jen „vyhlašovatel“)
tímto vyhlašuje dle § 1772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku
na koupi movitých věcí – níže uvedených autobusů (dále jen „výzva“ a „veřejná soutěž“):
1. autobus tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSSWAY LE 12m), RZ 3J94233, VIN
VNESFR1520M008990, rok výroby 2010, počet ujetých km 545 677, technický stav:
dobrý,
2. autobus tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSSWAY LE 12m), RZ 3J94234, VIN
VNESFR1520M008987, rok výroby 2010, počet ujetých km 609 951, technický stav:
dobrý,
3. autobus tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSWAY LE 12m), RZ 3J94572, VIN
VNESFR1520M009570, rok výroby 2010, počet ujetých km 755 380, technický stav:
dobrý,
4. autobus tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSSWAY LE 12m), RZ 3J94573, VIN
VNESFR1520M009562, rok výroby 2010, počet ujetých km 668 330, technický stav:
dobrý,
5. autobus tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSSWAY LE 12m), RZ 3J94574, VIN
VNESFR1520M009574, rok výroby 2010, počet ujetých km 575 145, technický stav:
dobrý
Podrobný popis technického stavu autobusů, včetně výbavy a příslušenství je uveden ve
znaleckých posudcích ocenění jednotlivých vozidel, které jsou přílohami č. 6 až 10 této
výzvy. Počet ujetých kilometrů je uveden ke dni vypracování jednotlivých znaleckých
posudků a v den uzavření veřejné soutěže se bude lišit. Aktuální stav ujetých kilometrů
lze ověřit u vyhlašovatele.
(dále jen „předměty koupě“ nebo „autobusy“)
Toto oznámení je po celou dobu lhůty pro podávání nabídek uveřejněno na internetových
stránkách vyhlašovatele www.tredos.cz, včetně znaleckých posudků a návrhů kupních smluv na
jednotlivé autobusy.
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Zásady ostatního obsahu zamýšlené kupní smlouvy, na nichž vyhlašovatel trvá:
- navrhovatel musí být oprávněn poskytovat závazek veřejné služby v rámci regionální
autobusové nebo městské hromadné dopravy v regionu soudržnosti NUTS 2 Jihovýchod,
tj. Kraji Vysočina a/nebo v Jihomoravském kraji, což doloží úředně ověřenou kopií celého
znění smlouvy o závazku veřejné služby, nebude-li nabídka navrhovatele tuto
podmínku splňovat, nebude dále vůbec předmětem dalšího posuzování a
hodnocení.
- smlouva na závazek veřejné služby bude účinná alespoň do 30.06.2020 u předmětu
koupě – autobus RZ 3J9 4233 a RZ 3J9 4234 a alespoň do 31.07.2020 u předmětu
koupě - autobus RZ 3J9 4572, RZ 3J9 4573 a RZ 3J9 4574,
- po úhradě celé výše kupní ceny bude provedena prodávajícím změna vlastníka a
provozovatele vozidla v registru vozidel a následně fyzické předání předmětu koupě dle
písemného předávacího protokolu, včetně dokladů nutných k užívání předmětu koupě,
klíčů a 100 l nafty,
- vlastnické právo a nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem fyzického
převzetí předmětu koupě,
- neuhrazení kupní ceny ani ve lhůtě 14 dnů po obdržení výzvy prodávajícího, je důvodem
k odstoupení prodávajícího od smlouvy,
- jednostranný zápočet pohledávek je vyloučen,
- kupující si musí předmět koupě prohlédnout, zkontrolovat a vyzkoušet, včetně zkušební
jízdy,
- předmět koupě je používané vozidlo,
- odpovědnost za vady nese prodávající pouze v případě vad, které nejsou způsobeny
v důsledku stáří, počtu najetých kilometrů a v této souvislosti vzniklého opotřebení, a
nejde-li o vady, které kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při
prohlídce a vyzkoušení předmětu koupě nejpozději při převzetí předmětu koupě,
- vady, za které nese prodávající odpovědnost, které brání řádnému a bezpečnému
provozu předmětu koupě, jsou vadami podstatnými,
- prodávající neposkytuje kupujícímu žádnou záruku za jakost,
- pokud by kupující nepoužíval alespoň do 30.06.2020 předmět koupě – autobus RZ 3J9
4233 a RZ 3J9 4234 a alespoň do 31.07.2020 předmět koupě - autobus RZ 3J9 4572,
RZ 3J9 4573 a RZ 3J9 4574, v rámci závazku veřejné služby s minimální proběhem
30000 km/ročně (což bude povinen na vyžádání písemně prokázat prodávajícímu), nese
odpovědnost za škodu vůči prodávajícímu s ohledem na skutečnost, že prodávající
pořídil předmět koupě z dotace poskytnuté v rámci Regionálního operačního programu
Jihovýchod,
- smlouvu lze ukončit dohodou bez uvedení důvodu nebo odstoupením z důvodu:
a) v případě prodávajícího:
- pokud mu kupující neuhradí celou kupní cenu předmětu koupě ve sjednané lhůtě,
- odmítne převzít předmět koupě, i když prodávající jedná v souladu se sjednanými
podmínkami.
b) v případě kupujícího jde o důvod:
- pokud mu prodávající odmítne předat předmět koupě či provést přepis změny
majitele a provozovatele vozidla v registru vozidel, i když byly splněny všechny
sjednané podmínky pro předání předmětu koupě, nebo
- pokud objeví aspoň jednu podstatnou vadu (tj. vadu, za kterou nese prodávající
odpovědnost a která brání řádnému a bezpečnému provozu vozidla) a prodávající
odmítne tuto vadu odstranit nebo poskytnout slevu z kupní ceny, i když ho k tomu
kupující písemně vyzval.
V případě ukončení smlouvy se vrací vzájemně poskytnuté plnění.
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Návrhy kupních smluv jsou přílohou č. 1 – č. 5 této výzvy, jelikož podstatná náležitost, a to
kupní cena, je předmětem soutěže dle této výzvy, nejedná se o veřejnou nabídku dle § 1780
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Navrhovatel je povinen v rámci nabídky připojit návrh kupní smlouvy na vybraný autobus
dostupný na internetových stránkách vyhlašovatele, v němž vyplní své identifikační údaje
dle příslušného veřejného rejstříku (např. obchodní rejstřík), není-li v žádném zapsán, tak
dle zakládacích listin či v případě fyzických osob dle občanského průkazu, předměty
koupě, o něž má zájem, a navrhovanou kupní cenu za každý předmět koupě samostatně.
Lhůtu, do které lze nabídky podat:
Lhůta pro podávání nabídek je stanovena na 30 dní, a počíná běžet dnem vyhlášení veřejné
soutěže a končí dnem 10. 10. 2018 v 10:00 hodin.
Způsob podávání nabídek:
Nabídky mohou být předkládány pouze písemně, a to:
i)
osobně v sídle vyhlašovatele Žďárského 221, 674 01 Kožichovice, výlučně
v pracovních dnech, a to od 9:00 hodin do 14:00 hodin nebo
ii)
poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Žďárského
221, 674 01 Kožichovice, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.
Jiná forma předložení nabídky není přípustná.
Nabídka se předkládá:
a) v uzavřené obálce označené identifikačními údaji soutěže ("Veřejná soutěž o
nejvhodnější nabídku na koupi movitých věcí – autobusů“) a identifikačními údaji
navrhovatele (název dle příslušného veřejného rejstříku/jméno a příjmení v případě
fyzických osob; údaj o zápisu ve veřejném rejstříku, z něhož je patrné, o jaký veřejný
rejstřík se jedná, kdo ho vede a spisová značka či jiná identifikace zápisu; sídlo/ bydliště
v případě fyzických osob; identifikační číslo organizace (IČO)/datum narození není-li
IČO; telefon, popř. fax nebo e-mail, údaje o případném oprávněném zástupci a důvodu
zastoupení (např. statutární orgán, plná moc atd.),
b) obálka je označena slovem „NEOTVÍRAT“, včetně uvedení adresy navrhovatele, na
kterou je možné zaslat oznámení, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání
nabídek.
c) na uzavření musí být obálka opatřena podpisy uvedených oprávněných zástupců
navrhovatele nebo jeho samotného, jeho razítkem nebo pečetí; tak aby bylo zřejmé, že
obálka byla předána uzavřená a zalepená.
Při nesplnění některé z těchto podmínek nebude nabídka přijata.
Stejně tak nebude přijata nabídka doručená vyhlašovateli po uplynutí výše uvedené lhůty, do
které lze vyhlašovateli podat nabídku.
Při osobním převzetí bude obálka za přítomnosti doručitele opatřena datem a hodinou doručení.
Doručiteli bude při převzetí obálky vystaveno písemné potvrzení o jejím přijetí s uvedením údajů
dle předchozí věty.
Nabídka se nesmí odchýlit od podmínek soutěže. Pokud se tak stane, nabídka nebude zahrnuta
do veřejné soutěže.
Nabídku nelze po uplynutí lhůty pro předkládání nabídek odvolat, měnit ani doplňovat, s
výjimkou změn či doplnění, které navrhovatel učiní na základě změny podmínek veřejné soutěže
vyhlašovatelem. Oprava chyb vzniklých při vyhotovení nabídky je možná pouze do uplynutí lhůty
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pro předkládání nabídek. Odvolání, oprava, změna či doplnění nabídky musí být vyhlašovateli
doručeny do uplynutí lhůty pro předkládání nabídek, jinak se na ně hledí, jako by nebyly podány.
Nedojde-li po skončení výběrového řízení k uzavření kupní smlouvy na příslušný předmět koupě
s vítězným navrhovatelem do třiceti dnů po doručení oznámení o přijetí nabídky vítěznému
navrhovateli, bude smlouva uzavřena s navrhovatelem, který v případě daného předmětu koupě
skončil jako druhý v pořadí.
Osoby způsobilé být účastníky této veřejné soutěže, tj. navrhovateli:
Dopravci poskytující služby v závazku veřejné služby v regionální autobusové dopravě nebo
městské hromadné dopravě na území regionu NUTS 2 Jihovýchod, tj. Jihomoravský kraj a Kraj
Vysočina – tuto skutečnost navrhovatelé prokáží tím, že k nabídce doloží:
1. úředně ověřenou kopii smlouvy o závazku veřejné služby s Krajem Vysočina a
Jihomoravským krajem, příp. s příslušným územním samosprávným celkem ve výše
uvedených krajích, jde-li o městskou hromadnou dopravu a
2. úředně ověřenou kopii příslušného oprávnění k provozování silniční linkové dopravy
nebo městské hromadné dopravy dle příslušného právního předpisu.

Další kritéria a podmínky veřejné soutěže:
Nabídky budou u každého autobusu posuzovány samostatně. Nabídku lze podat na každý
autobus=předmět koupě jednotlivě (navrhovatel tedy nemusí podat nabídku ke všem
autobusům, ale pouze k některým z nich). Nabídka tak musí obsahovat nabízenou cenu za
každý autobus, o který má navrhovatel zájem, zvlášť, přičemž navrhovatel uvede cenu bez daně
z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) i s DPH a DPH vyčíslí také samostatně. Rozhodující pro
výběr nejvhodnějšího návrhu u každého autobusu jednotlivě je jedině nejvyšší nabídka ceny s
DPH za daný autobus. Je-li navrhovatel neplátce DPH, musí v nabídce zohlednit, že prodávající
mu bude fakturovat kupní cenu včetně DPH 21%.
Minimální požadovaná kupní cena za předmět koupě musí činit minimálně:
- u autobusu tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSSWAY LE 12m), RZ 3J94233, VIN
VNESFR1520M008990, částku 1.450.000,--Kč + 21 % DPH (slovy:
jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých + 21 % DPH),
- u autobusu tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSSWAY LE 12m), RZ 3J94234, VIN
VNESFR1520M008987, částku 1.460.000,--Kč + 21 % DPH (slovy:
jedenmiliončtyřistašedesáttisíc korun českých + 21 % DPH),
- u autobusu tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSSWAY LE 12m), RZ 3J94572, VIN
VNESFR1520M009570, částku 1.450.000,--Kč + 21 % DPH (slovy:
jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých + 21 % DPH),
- u autobusu tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSSWAY LE 12m), RZ 3J94573, VIN
VNESFR1520M009562, částku 1.350.000,--Kč + 21 % DPH (slovy:
jedenmiliontřistapadesáttisíc korun českých + 21 % DPH),
- u autobusu tov. zn. IRISBUS SFR12 (CROSSWAY LE 12m), RZ 3J94574, VIN
VNESFR1520M009574, částku 1.450.000,--Kč + 21 % DPH (slovy:
jedenmiliončtyřistapadesáttisíc korun českých + 21 % DPH).
Minimální požadovaná kupní cena za předměty koupě byla určena na základě znaleckých
posudků uvedených v příloze této výzvy.
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Nabídka navrhovatele musí dále obsahovat návrh kupní smlouvy ve dvojím vyhotovení
podepsaný jeho oprávněným zástupcem (je-li osobou samostatně výdělečně činnou, pak návrh
smlouvy podepisuje přímo navrhovatel) s uvedením nabízené kupní ceny bez a s DPH.
Bude-li nabídková cena včetně DPH u daného autobusu u více navrhovatelů shodná, bude
z nich vybrán ten z navrhovatelů, který předložil smlouvu o závazku veřejné služby
s nejpozdějším datem jejího ukončení.

Pravidla pro vysvětlení podmínek veřejné soutěže
Navrhovatelé mají právo ve lhůtě pro podání nabídek žádat vyhlašovatele o vysvětlení
podmínek veřejné soutěže.
Písemná žádost navrhovatele musí být vyhlašovateli doručena nejpozději čtyři pracovní dny
před uplynutím lhůty pro podání nabídek a to na e-mailovou adresu jeho kontaktní osoby
kotas@tredos.cz
Případné vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní vyhlašovatel stejným způsobem, jakým
uveřejnil oznámení této výzvy, tj. na internetových stránkách vyhlašovatele www.tredos.cz.

Nabídka musí obsahovat:
a) identifikační údaje týkající se osoby navrhovatele (název dle příslušného veřejného
rejstříku/jméno a příjmení v případě fyzických osob; údaj o zápisu ve veřejném rejstříku,
z něhož je patrné, o jaký veřejný rejstřík se jedná, kdo ho vede a spisová značka či jiná
identifikace zápisu; sídlo/bydliště v případě fyzických osob; identifikační číslo organizace
(IČO)/datum narození není-li IČO; telefon, popř. fax nebo e-mail, údaje o případném
oprávněném zástupci a důvodu zastoupení (např. statutární orgán, plná moc atd.),
b) cenu za každý autobus, o který má navrhovatel zájem, zvlášť, v členění bez DPH, s DPH
a s vyčíslením DPH samostatně tak, jak je uvedeno v části „Další kritéria a podmínky
veřejné soutěže“ této výzvy; cena bude vyjádřena číslem a slovy, v korunách českých,
údaje nesmí být přepisovány nebo škrtány,
c) k nabídce musí navrhovatel přiložit úředně ověřenou kopii smlouvy o závazku veřejné
služby v regionální linkové autobusové dopravě, uzavřené s krajem Vysočina a/nebo
Jihomoravským krajem, příp. v městské hromadné dopravě uzavřené s příslušným
územním samosprávným celkem ve výše uvedených krajích, a úředně ověřenou kopii
příslušného oprávnění k provozování silniční linkové dopravy nebo a/městské hromadné
dopravy dle příslušného právního předpisu,
d) pokud nabídku předkládá navrhovatel v zastoupení, musí k návrhu přiložit originál nebo
úředně ověřenou kopii plné moci nebo jiného dokumentu zakládajícího oprávnění osob,
které nabídku podepsaly, takové právní jednání učinit; podpisy na plné moci musejí být
úředně ověřeny, vyplývá-li oprávnění k zastupování ze zápisu ve veřejném rejstříku,
bude doložen tento výpis z příslušného veřejného rejstříku,
e) k nabídce musí být přiloženo čestné prohlášení navrhovatele, že není předlužen,
nenachází se v platební neschopnosti a nebyl na něj podán insolvenční návrh dle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů,
f) nabídka musí být datována a podepsána a musí z ní být jasně patrné, že se vztahuje k
této veřejné soutěži,
g) nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Posouzení a hodnocení nabídek a kritéria hodnocení:
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Vyhlašovatel jmenuje hodnotící komisi ve složení pěti osob, z nichž alespoň jeden bude ekonom
a jeden bude právník.
Hodnotící komise nejprve posoudí, zda nabídky splnily podmínky veřejné soutěže, včetně
prohlídky, zkušební jízdy a seznámení se s dokumenty uvedenými v oddílu „Vyhodnocení
veřejné soutěže“ této výzvy, a mají veškeré náležitosti a přílohy, které stanoví podmínky veřejné
soutěže. Nabídky, které nesplní podmínky veřejné soutěže a/nebo nebudou mít veškeré
náležitosti a přílohy, hodnotící komise vyřadí z dalšího hodnocení a vyhlašovatel je z tohoto
důvodu odmítne.
Hodnocení nabídek bude provedeno pro každý předmět koupě zvlášť a to dle jejich ekonomické
výhodnosti podle kritéria nejvyšší nabídková cena v Kč včetně DPH za jednotlivý předmět
koupě.
Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek u každého předmětu koupě zvlášť, a to od
nejvýhodnější k nejméně výhodné sestupným seřazením podle výše nabídkové ceny v Kč
včetně DPH, přičemž jako nejvýhodnější bude označena nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou
v Kč včetně DPH.
Lhůta a způsob oznámení vybrané nabídky:
Lhůta pro oznámení vybrané nabídky vítězným navrhovatelům činí patnáct dnů následujících po
posledním dnu lhůty pro podávání návrhů. V uvedené lhůtě vyhlašovatel oznámení předá k
poštovní přepravě.
Oznámení o přijetí návrhu zašle vyhlašovatel navrhovateli u každého autobusu jednotlivě formou
doporučeného dopisu.
Ve stejné lhůtě a stejnou formou vyrozumí vyhlašovatel navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli,
že jejich nabídky odmítl.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo:
a) změnit podmínky veřejné soutěže,
b) zrušit veřejnou soutěž bez udání důvodu,
c) odmítnout všechny předložené nabídky.
V takovém případě bude oznámení vyhlašovatele o změně či zrušení veřejné soutěže nebo
odmítnutí všech předložených nabídek uveřejněno shodným způsobem jako tato výzva, tj. na
internetových stránkách vyhlašovatele www.tredos.cz.
Pokud to povaha změny podmínek vyžaduje, vyhlašovatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu
pro podání nabídek. Informace o prodloužení lhůty a délka prodloužení bude součástí oznámení
vyhlašovatele o změně podmínek veřejné soutěže.
Vyhodnocení veřejné soutěže
Otevírání obálek se uskuteční nejpozději následující pracovní den po uplynutí lhůty pro
podávání nabídek. Otevírání obálek je neveřejné.
Vybraný navrhovatel u každého jednotlivého autobusu uzavře s vyhlašovatelem kupní
smlouvu ve znění, které je v příslušné příloze této výzvy.
Smlouva nevznikne, pokud vybraný navrhovatel bez zbytečného odkladu v souladu s § 1778
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sdělí
vyhlašovateli, že přijetí nabídky odmítá jako opožděné. V takovém případě bude smlouva
uzavřena s navrhovatelem, který skončil jako druhý v pořadí.
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Navrhovatelé nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné soutěži ani na
vrácení jejich nabídek a podkladů s nimi předaných.
V případě dotazů ohledně veřejné soutěže či za účelem prohlídky nabízených předmětů koupě =
autobusů mohou zájemci kontaktovat vyhlašovatele na e-mailové adrese: kotas@tredos.cz
Každý z navrhovatelů je povinen před podáním nabídky provést důkladnou prohlídku
předmětů koupě, o něž má zájem, absolvovat zkušební jízdu a seznámit se se znaleckými
posudky, odpisovými plány a doklady k předmětům koupě, o něž má zájem. Bez splnění této
podmínky nemůže nabídku podat. Provedení prohlídky, zkušební jízdy a seznámení se se
znaleckými posudky a doklady potvrdí vyhlašovateli podpisem svého oprávněného zástupce,
kterého za tímto účelem k navrhovateli vyšle. Splnění této podmínky bude kontrolovat
hodnotící komise, viz oddíl „Posouzení a hodnocení nabídek a kritéria hodnocení“.
V sídle vyhlašovatele je pak k dispozici veškerá podkladová dokumentace k předmětu koupě,
zejména pak:
- znalecké posudky na stanovení tržní ceny předmětů koupě,
- smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod ze dne
23. 6. 2010,
- výzva k předkládání projektů Regionálního operačního programu Jihovýchod ze dne 29.
6. 2009 pro oblast podpory 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy,
- odpisové plány předmětů koupě – každého autobusu jednotlivě.
Ostatní podmínky a informace
Tato výzva je závazná pro všechny účastníky, tj. navrhovatele, veřejné soutěže.
Informace a údaje uvedené v této výzvě a jejích přílohách vymezují závazné požadavky
vyhlašovatele v rámci veřejné soutěže. Tyto požadavky je každý navrhovatel povinen plně
a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a vybraný navrhovatel při plnění
smlouvy.
Každý navrhovatel může podat pouze jednu nabídku pro daný předmět koupě. Žádná osoba se
nesmí zúčastnit této veřejné soutěže jako navrhovatel více než jednou. Společné nabídky více
navrhovatelů se nepřipouští.
Podané nabídky nebudou navrhovatelům vráceny.
Žádná z informací v nabídce nesmí být součástí obchodního tajemství navrhovatele.
Porušením obchodního tajemství také není uveřejnění kupní smlouvy v plném rozsahu uzavřené
s vybraným navrhovatelem dle požadavků právních předpisů České republiky, zejména
v registru smluv vedeném ministerstvem vnitra a na webových stránkách vyhlašovatele.
Nabídky, které budou označeny nebo doručeny v rozporu s podmínkami veřejné soutěže nebo
které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, nebudou přijaty a nahlíží se na ně
tak, jako by nebyly podány. Vyhlašovatel však ani takové nabídky navrhovatelům nebude vracet
a učiní je součástí dokumentace o veřejné soutěži.
Pokud nabídka nebude úplná, nebude obsahovat veškeré doklady a informace stanovené touto
výzvou nebo nebude splňovat podmínky stanovené touto výzvou, bude to mít za následek
odmítnutí nabídky a navrhovatel, který podal takovou nabídku, bude o této skutečnosti
vyrozuměn bez zbytečného odkladu.
Pokud se vyhlašovatel v rámci veřejné soutěže dozví nebo nastane některá z níže uvedených
skutečností, je to důvodem pro odmítnutí nabídky navrhovatele z veřejné soutěže:
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